KILPAILIJAOHJE

1.Ilmoittautuminen sarjaan
Ilmoittaudu mukaan sarjaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: emotorsport.aukjamsanaijat@outlook.com
Ilmoita sähköpostissa seuraavat tiedot:
-Nimi
-Sähköpostiosoite
-Edustamasi autourheiluseura (AKK:n alainen)
-voimassaoleva MotorsportID
-Pelialusta nimimerkki (steam, ps4 tunnus tms.)
-Racenet nimimerkki

2. Ilmoittautuminen Clubiin
Kun olet ilmoittautunut, käy laittamassa liittymispyyntö Clubiin osoitteessa: https://dirtrally2.com/clubs/club/305307
Sinut hyväksytään clubiin, mikäli nimimerkkisi täsmää ilmoittautumisessa antamaasi nimimerkkiin. Sinun täytyy
kirjautua Racenet tunnuksellasi sivulle ennen kuin pääset liittymään clubiin.

3. Yleistä
3.1 Sarjan löytäminen pelistä
Löydät sarjan pelin Freeplay- välilehden osiosta Clubs. Mikäli olet käynyt liittymässä sarjaan em. linkin kautta ja sinut
on hyväksytty sarjaan, pitäisi clubeistasi löytyä ERALLISARJA-niminen club. Täältä löydät käynnissä olevat kilpailut ja
pääset ajamaan sarjan eventtejä.

3.2 Kilpailun kulku
Kun klikkaat clubin eventtiä, saavut kilpailun ekalle huoltotauolle. Tässä vaiheessa sinun on mahdollista säätää autoa
(Tune Vehicle), valita rengasseos sekä vararenkaiden määrä (Tyres) ja testata autoa (Shakedown, max 10 kertaa).
Muista että mikäli hajotat autosi Shakedownilla, täytyy sinun korjata se huollossa ennen ensimmäistä erikoiskoetta.
Kilpailuun siirryttyäsi luvassa on kaksi ensimmäistä erikoiskoetta. Ne ajetaan putkeen samoilla renkailla ja
ensimmäisellä pätkällä tulleet vauriot säilyvät myös seuraavalle erikoiskokeelle. Mukaan lukien rengasrikot. (esim jos
kärsit ensimmäisellä pätkällä kaksi rengasrikkoa, mutta olet valinnut mukaan vain yhden vararenkaan, niin joudut
ajamaan seuraavan pätkän yhdellä rikkinäisellä renkaalla.) Sama kaava jälkimmäisellä kahdella pätkällä.
Kahden pätkän jälkeen on huolto, missä voit korjata autosi sallitun ajan puitteissa. Yli menevästä huoltoajasta seuraa
aikarangaistus.
Erikoiskokeita ei ole mahdollista aloittaa alusta (restart), vaan pätkät ajetaan kertavedolla läpi. Käytössä on Hardcoredamage, joten virheet maksavat auton vaurioitumisen ja rengasrikkojen myötä paljonkin. Kuvakulma on vapaa ja
assists- asetus on pois päältä.

4. Championsihipin kulku ja pistelasku
Kauden aikana ajetaan kolme Championshipia, jotka koostuvat aina kahdesta Eventista. Event tarkoittaa yhtä
osakilpailua, joka sisältää neljä erikoiskoetta. Jokainen kolmesta Championshipista tulee näkyviin viimeistään samalla
viikolla, kun osakilpailut alkavat.
Kaikkien osakilpailuiden pisteet lasketaan sarjan lopuksi yhteen ja kokonaispisteet ratkaisevat järjestyksen.
Pistelasku toteutetaan pelin sisäisen pistelaskennan kautta, mikä tarkoittaa sitä että mitä enemmän osallistujia, sitä
enemmän pisteitä on jaossa. Pistetaulukko tulee myös jokaisen kisan jälkeen näkyviin osoitteeseen
https://www.aukjamsanaijat.fi/eralli/

5. Palkinnot
Auk Jämsän Äijät eRallispecial palkinnot:
1.
2.
3.
4.-10.

150€ lahjakortti Veikon Kone Jyväskylän toimipiste + Pokaali
100€ lahjakortti Veikon Kone Jyväskylän toimipiste + Pokaali
50€ lahjakortti Veikon Kone Jyväskylän toimipiste + Pokaali
Pokaali

RUNKIMALJA: Kauden lennokkaimman ulosajon suorittanneelle myös luvassa erikoispalkinto.
Tällä toivomme kilpailijoiden innostuvan oman
suorituksen taltioimisesta, sillä koskaan ei tiedä milloin lipsahtaa!

6. Videomateriaali
JENT Oy yhdessä sarjajärjestäjän kanssa koostaa sarjan kulusta videokoosteita.
Tämän mahdollistaa ainoastaan kilpailijoiden oma aktiivisuus tallentaa ja lähettää videomateriaalia.
Toivomme että osallistujat tallentaisivat omia suorituksiaan ja lähettäisivät ne osoitteeseen
https://jentvideos.1g.fi/i/YDHfjaq4CyPkrS3ENsvnTm56xtpGbMRW. Sivulta löytyy kohta ”lähetä tiedosto”.
Jos tämä tuntuu vaikealta, voit myös kuvata omalla kännykällä VAAKATASOSSA videon uusinnastasi ja lähettää sen
numeroon 0400 789 435. Laitathan viestiin kilpailijan nimimerkin/nimen sekä erikoiskokeen mistä uusinta on.
Toiveena on että videoklipit olisivat pääosin ”penkalta” kuvattuja eivätkä pelkkiä incareja.
Tähän teitä innostaaksemme lanseerasimme Runkimalja-erikoispalkinnon. Runkimaljaan oikeuttava suoritus on oltava
sarjakilpailusta ja siinä täytyy näkyä maalintulon jälkeinen sarjan leaderboard.
Palkinnon tarjoaa JENT Oy.

Tervetuloa kilpailemaan!

